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Hepimize 

(iç •aylalarımız.da) 

Ne mÜtlu TUrktlm 
diyene 

Tarihin anası Yüce Türk kuru· 
luş devriminin en mutlusu olan 
Cumhuriye.in on dördüncü yıldö
nümünü onu kuran Büyük Atasile 
beraber idrak etmek saadetini bu
gün bütün heyecanile duyuyor •.• 
Çapa marka pirinç unu vesair ço
cuk gıaaları fabrikası bu en üstün 
gururun ver.eliği sevinçle Yüce 
Türk ulus'una sulh günlerimiz e
bedi: Bayramımız ıen olsun der ... . 

• -
Kutlu Olsun 

izci genç kızlarımı: diinTdi bir provada .• 



2-KURUN 

Bugün bütün in:iı 
bımızın bayramıdır 

(Üstyanı l ,,cidc) 
ğı feci ukibct ve Türk milletine Ji -
yık göriilen f elfıket ve mütarekenin 
kara giinleri hiç hirimizin hatırmd&n 
çıkmıyacak derin acılar bırakmıştır .. 
Tiirkiye diye hir kıfa Türk diye bir 
millet tanmmıvarnktı. Türklerin yilz -
lcr<'e nı;ırdan heri oturdukları. yaı;;a· 
dıkları ,.e iman ettikleri bu son ülkf' 
de parı;alnnnrnk, dnğıtılacak Ye (in ta· 
rihtenheri hür, mli. takil ve mcdf'ni o
larak yaı1amı~ olan Türk milleti e'" elii 
e11ir ve sonra ela imlıo edilecekti. Tiir 
kiyeye ,.e Tiirk milletine hu iikihet ta· 
rihin bir :r.arureti gihi telakki t>diliyor 
ve hn facia en vicdanlı adamlar tara
fından hile kaza ve kaderin bir neti· 
cesi imi!! gibi boyun Mikiilerek tnlıii 
görülüyordu. 

Türklerden bile hu akibete inandr 
nlmış zavalhlnr vardı. 

Tilrli mi11eti elbette böyle bir aki
liete müstahak değildi. Tarihin seyri· 
ni değiştireceli ve sayıf a mı kapayacak 
da oba elbette Tilrkler böyle bir JCa· 
ran ve akiheti kabul etmiyeceklerdi, 
edemezlerdi ve ebnediler. 

Cilian tarihinin Atatürk inkilabı di
ye Hyıfalarma geçirdiği hfiyült ilıti· 
IAI. TilrtC mUletinin bu Jiarara liat'§ı 
liep birlilCte, 11ep neralier Jiıyammm 
tlestanmı nakleder. 

l~ıe Cıımhuriyetln te~iri demeli. ya
bancı ka)Tlaklar ııc tcsiılcrden gelen 
yanlı§ ve sal.im iıiyadlan, görgüleri ı~ 
sirlcri ve IC§Phl•üllcd 1ıc ıcf l'lckür tarz
lrırmı statil: idareyi derhal bertaraf e
dere!. Tiirh milletinin asil lw:l)'Tfağın • 
dan gelen, hamtına 1'" ihtiyacına uyan 
rlo~rıı t•n reafüı wmlleri miisbct mii • 
liilın·rı'nra dawınan kanunlan ve di • 
rumıil· iclrrreyi. cilıan ıarilıinin diğer 
millPtlrr lırı) atında f{<'çtiğini gÖ!tcrdi· 
~i mulı ·<'lif idare rejimlrrini t•e neti· 
rPl<'rİni 1'1' a1im1Prİnİn fi/;irlrrini de 
mrrhı'·" <' f'ttirdil·tf'n ~onra ztımanın 
.~rırtlarma t'<' icap1,,rına gÖrt> Pn doğ
rmıunun Pn m111·nfık :nmanda tnıbi • 
ldnf' brı~lanmnJı d<'mrlıtir. 

Fillınkikn Tiirk milleti şalısi ,.eker 
fi idnreyj de lınrif·i te~irlerJe de olsa 
asırlnrca nef inde ter.ı·ühe etmiı, ne • 
ticecle hin llir f edakfirhkla edindiği 
Ye benim edi~i sen•etleri, toprak.lan 
,.e hatta asli unsurlarmdım hir çoğunu 
düşmanlanna bırakarak çekilmeie 
mecbur olmuş bir millt·ttir . 

ar ti alkan Anta 
~ 

nın askeri ~ _J; '<V•ıranı 1 ncideJ ATAT C R K 
ı· - T. M. M. Meclisi Reisliğiy-

le reis vekilliklerine Gen baıkur- Romen Başvekilini 
ca ~~taö~terilen zevatın nam- kabul elti 

başarıları 
zetlıklerı tasvıp olundu. 

2 -T. B. M. Mecliıi Reisliğine 
Mus'cafa Abdülhalik Re:ıda (Çan
kırı). 

Reis vekilliklerine: Refet Canı
tez (Burıa), Tevfik Fikret Silay 
(Konya), Hilmi Uran (Seyhan), 
Grup reis vekilliklerine: Dr. Ce
mal Tunca (Antalya), Hasan Sa
ka (Trabzon) intihap edilmitler
dir. 

3 - Bundan IOnra B. M. Mecli
ai idare imirlilderiyle riyaset di
vanı katipliklerine Grupça yapı
lan intihap neticeainde atideki ze
vabn namzetlikleri \aayyün et
mi•f r: 

ldaN lmirliklerine: Halit Bay
rak (Bayazıt), irfan Ferit Alpa
ya (Mardin), Dr. Saim Uzel (Ma
nisa). Riyaaet divanı kitiplikleri
ne: ZiY.a Gevher Etili (Çanakka
le), Natit Uluf (Kütahya), Ali 
Zırh (Çoruh), Ali Muzaffer Gö
ker (Konya), Kemal Onal ·(lıpar· 
ta), Cavh Ural (Nilde). 

4 - Parti Cnıbu idare Jleyeti
ne aatlıda iılmleri yazılı sevat 
yeniden ıeçildl ı 
Ruıh Kaplan (Antalya), Aziz 

~yürek (Enuruna), Şükrü Ocak 
(Erzunmı), Abdülhalik Fırat (Er
•İncan), ~li Kılıç (Gaziantep), 
General Ihsan Sökmen (Gireıqn) 
Hamdi Yalman (Ordu), Da!!ltır 
.Arılc9flu (Seyhan), Ruim Bata
ra '(Siyu)". 

'Ankara, 28 (A. A.) - Reisicwn • 
lıur Atatiirk, lıugiin sanl 17 de Roman· 
ya llaşnkili Tataresku'yu kabul bu· 
yurıımJ:ırclır. Uzun miiddt>t süren hu 
miilitkat e nn ında Hariı·iye Vekili 
Dr. 'J'e, rik Hit~tü Aras. Homanyamn 
Ankara orta ~)çisi Bay TeJemak, Tür· 
kiycnin Bükre~ elçisi B. Tanrıö' er de 
hazır bulunmuşlnrdır· 

Askeri heyetler 
dün toplandı 

Ankra, 28 (A.A.) - Şehrimiz
de buludan Yunanistan, Romanya 
Yugoslavya erkinıharbiye reisleri 
bugün Genel Kurmayda sureti 
mahsusada hazırlanmıı ol&.n aa
londa öğleden evvel ve öileden 
ıonra iki defa içtima etmiılerdir. 
Ve Balkan Antanbnı alikadar e
den mesai) üzerinde ıöriİflllütler
dir. 

Kuvartshan madeni 
bugiln açılıyor 

'(tJsıyanı linci -~ 
den dört memleket antaJlllll""" .. 
mumi sükun davasına olall 
feyizli hizme\ini her ıb 
fazla göstermektedir. . ~• 

Milli bayramımızda YllP"""""i 

men ve Yugoslav erk". ~ 
lerinin mümtaz reiıleriDIJI 
lunması Balkan Antanuı-. 
ve umumi teıriki mesaİJ• 
kıldığı kuvveti yadettiii-'! 
burada, ordularının ııni·lkt~ 
ziyeti ve itinalı \etkilitı ~ 
nevralarda bir kere d~ ~~ 
mut Balkan Antanb deTJIP"': 
rafından ukerlik Ah~ 
edilen bqanlan takdir -
etmek fınatını verm~__jı, 

Kuvve\imizin müdrik .,,-. 
taahhü\:lerimize de tart',.Jll 
yetkir olarak istikbale 
bakabiliriz." ,,.~_,_.ı 

B. T ataralırlnan ;;)O'I',,. 
B. Tatareaku Batvekil...-. 

9.'&ben a&ylediii nubıkta 
tinrizde ıCSrdüiü hüanil 
dolayı çok mütehuaiı 
kaydel~ikten aonra Balkd 
tmm meaut tezahürlerindd 
aederek demiıtir ki: .J 

"Bqkalarmdan hiç J;lr f""_ 
femiyoruz, fakat h~ 

Trabzon, 28 '(llwu.i) - Umumi h'udu\larımızm tamami~ 
müf ettiı Tahsin Uzer maiyetile hera- kubulacak her türlü teca.U-. 
her Karadeniz vapurile Trabzondan ~I da kendimizi müdafaaP 
Kuvarsthan'a hareket etmi§tir. nz. Bunun içindir ki, or --·--

Kuvanthan madeni yarın (bugün) zın vuıtalanm her sün ~ah' 

'if tatürk'ün ta genç :abiıliğintlen 
baı:lıyarolc 19 mayu 919 da Sarruun'a 
çıkmamı"dan itibaren miistcvli oidula
nnm memlel;ctıcn atılmmına kadar 
6Üren milli miicadclc, Türk tarihinin 
yülm•k :nfcr abideleri amsıtida 'de1ta
nı bütün asırlar söylenecek büyük ve 
kurtancı bir savtq olmuttur. 

Bundan baıka Tilr1' milleti uzıın 
liayat devresi arannda parçalanarak 
ayrı a)Tı, hiikumeuiz kalarak anarfi i· 
çerisinde yll§amayı, dorebeylerl t1eytr 

hut esnaf ı~kilatı taraf&ndan da idare 
olunmayı, hatıa ban samanlar la.nm 
kuım yer yer.mülkiyeti tıe aileyi lial• 
Jırma t~t>bbiislerini de RÖrmÜ§ ve gr 
çinniııir. Bıı muhtelif idare taralan • 
nın memleketin ve milletin bünyeıin• 
de :aman zammı ııe yer yer açııKı ytr 
ralar, yaptığı :ararlar ve verdiği f e • çok parlak bir merasimle açılacaktır. de kun·ellendirecefiz, 0 

Umumi nıilf etti§lik merkezi Erzu· ki eulhün en anin ye en 
a rejimleri llya g8rm~li, tavsiye et- nımdan Trabzona naklcdiJmi§tir - I.:>ruyuculandır, n ancak .-

nalıklar, tarihlerde yanlıdır. Bunların ------------~-

İçerden, dı§andan liayale sığmaz 
<ıüşmanlıklarla, h"ainliklere maruz 
lialm~ milletini en ıcorliunç )[aran -
Jıklardan istiklal güneşinin en bol r 
şıklarına çıkaran o hüyUIC sava§ID yır 
ratıcm ve ha§arıcrsı J\tatUrk'ü mil· 
Jet muliahhetle ve minnetle an • 
mayı §ereni ve feralılr bir va -
zif e biJmclitedir. Ba~lia üllielerCle ya
fayan birçok doc:t milletler lialiiliat ve 
insaniyet liadimi birçok adamlar, Jlu 
sevince Türkler Jia<ıar i§tirak etmer 
tedir ı , 

İşte l)u l>ayram o zaferi tes'it etlen 
ve Cum1ıuriyetin iliinmı teshit eden 
bir gündür. Bugün, senelerdenberi dış 
memleketlerdeki doşt milletler ,.e 
ı'o tlar tnrafmdan da k·utlanmaktadır. 
Dün bir Jıuşumet r.ilıanile çevrilmi§ o· 
hın TürlC milleti, bugiln medeni mil· 
1 tlcr arasında en müterakki ve sevim
li lıir camia olarak görülme1'tedirt Bu 
•ün yalnız bir milletin kurtuluşunun 
r"mzi olan bir gfin değiMir. Çünkü hu 
gün mazlum zaHme. nihavet Jıaklmm 
kuvvetli de olsa hakiıza · galebe&inin 
anıldığı bir günd6r. 

Milletin 'kendi mu1Cadderatını 'ICen
di idare etmesi prensibi, fiili. ve ameli 
o!aralc Türkiyede bugün ilan edilmiı 
ttr. • 

İ\lnmenin JCal)uJ ettiği rejimle (le
mokrasi denilen hu idare tarzı eski 
tarihlerde Türkleri medeniyet ve re· 
f ah. se,iyelerinin en yütCseklerine, zu
Jümlere ,.e zalimlere karşı yapılan sa
va~lara zaf erlcrin en eritilmesi güç ıa· 
hikalarma çılcarmı~tır. 

Eski Türk tnrilılerinin en son JCayıt· 
lara ve d~Jillcre gijre tetebbuu demok
rasinin Türk uluı;larmda dikkatle ta
kip olmıclnğunu göc:termcktedir· Son 
asırlarda Türk idaresine alman ve ka· 
rqtırılan bazı camialardan bir kıs • 
mmm aşiret göreneklerine ,.e semavi, 
muhayyel ilhamlara davanan dint te
ı~aatt, tefekkiir ve idare.tarzı diğer bir 
bmmm mukaddes ki~pJann hiiküm· 
]erini şahsi tegallühe ve keyfi idareye 
rameden sakim iskolaııtik usulleri, ya
ni bir taraftan cehalet ve taa!'sup di-
v ' 
ger taraftan hem taassup ve hem de 
nliim ve istibdat, temiz dilzgün Türk 
idaresinin esaslı unsurlanna gösteri§ 
ve görenek zehirlerini katra katra r 
latm~, Tiirli camiaşmm bilha!!sa Oıı· 
manh saltanatı devrindP-ki mukadde
ratına 1ı:tkim olmuş, <.rm iki fiç asır 
gibi luııa hir milddet içtriııinde aciz, 
k_lıdretsiz bir ha)e getirmiş ,.e nihar,et 

acı hatıralannı içimizde hala ıa,ıyan· 
lar tla e'hik değildir. · 

Mazi bir illiam ve llun·et menl>aı, 
lial bir faaliyet ye b·azırlılC devresi, 
istikbal ise miJli tasaTI'llr ve idealle· 
rin gerçekleşece1' ön merlialesidir. Bu 
gOn nasıl dünün malisulü iee yarın da 
hinanıre hugfiniln eseri olacakt1r. An 
calC sinesinde •lünün 'Ve lmgünün bii -
tnn iyiliklerini~' e o'tüliiklerinln iz
Jerini taşmrnk _şartiyle• 

Bir millette taaJCup eden nesiller 
hiribirinden aralan nüfuz edilmez höl 
melerle ayrılmış tabakalar değildir. 
ya~lan ve faal devirleıi hirihirine te· 
da, ili eden ne.! iller, kendilerinden er 
vel yapılan i~lerin kemli iiztrlerinde 
,.e muhitte varattı~ı te~irlere tabi ola
rak ve ken.di faaliyetlerinin izlerini 
gelel'.eklere hıralcrrlat. 

Her hüyiik millet gihi TürlC milleti 
(le kurultlui;rtı gün(lenhf'ri hu ana ka
dar geçirdiği içtimai inkiliplarınm ha· 
tırasmı ve eserini tek bir adanun ken
eli lıayatımla geçmiş ~ihi insiyaki ola· 
rak bilmekte ve hissetmekte ve ica • 
bettiği ''akit bilhassa milli istidat n 
temayülünii o yolda gö termekteclir. 

~ıatiirl• inkilabr, Tiirk milletinin 
bıı ırki hisı tema_viil :ı:e isticlatlannın 
ayni :mnanda tarihi :-anırctlerin ı.•e 
muhiı icaplarmuı en ke:skin bir görü~il. 
ve en keskin bir if ackq.rlir. Onun i(in
dir ki hu inl•illip kendi kendine ben· 
ziyen milli. bir in/;ilaııtır. Bıı inkilQ
bın asli l.·nrakteri arnı :amanda cum· 
hıırirrtçi. milliyct<:i, halkçı, dcdctçi, 
Tayı!>. inhilfıpçı olu§udur. Bu inlcilft]> 
sek drtrirlcrindcki iktidaı rn ~em! 
meı•ldine ~ıharmıştır. 

'A tatiirl.· inkilabının objektif olarphı 
dihhati rel..cn diğer bariz asliyeti, mu 
n~ır milli inhilaplar<lan daha Önen 
idrak ı•e tatbik edilmc&inde ve ıama
miyle milli olutıuıdaJır. 'A tatiirk' ün 
Tiirk milletine istiklal. 'N'f ah ı·crmek 
için açtığı bu volda. onun koyduğu 
dWııırlnrın ı..uP altında ..,e bin bir 
malwıdı. r.i: 1iyen ıaJıri'fclere ııe hülya
lara kapılmayarak ~matları, ~ırma 
dan dosdoğru yürümrlr lwr Türkiin 
milli bir t.•nzif eıidir tıf! Türk milleti 
irin seUimct de aneak bu yolda yürü· 
mekteclir. 

Tarihin vüzlf"rr.e asrrlık cereyanı i· 
çerisinde bir millete mukadder ola 
bilecek en yrakselc !aarlctle,r ,.e en acı 
FeTiketleP ıf>ren ,.e nihayet doğrn yo· 
lu Ulu Ônct,.rinin ir~arlr ile bularak 
cihanın gözü<>niinde nıa<ldi ''e m~ne· 

meli mllleti yalnn rencide etmekle lial • Para*'ilt kulesi c:K hak ve adalet için çarP 
mu, ayni zamanda Jiaklı olarak onu Y' ' Jarclır." 
liendi varhğma suiliast edilmi§ ıtıp B. Celll Bayar'ın bir nut- Türlıiye Ve Yananul_.-
heeine dfl§ürilr. Çnnkn liıtın, kötü· klla dUn açUdı AWenimelri Menlao'İ 
Inğil, zararlan sabit olan bir tecrübe· "Timea" ıazetetinin it 
yi ancak aklı ve idraki baımda olmı Ankara, 28 (Hususi) - Türk- muhabiri General Metalua• .. 
yanlar yapabilir· Tarili de ıahittir ki kuıu paarıüt kulesi bugün ıaat 15 tığı bir milli.katı netrederek 
böyle bir noksıll Tnrklere iınat edile- de Baıvekil Celal Bayann bir nut yor ki: ~ 
me~. ku ile açdQJıftır. "Türkiye ve Yunanistan f! 

'.Atatürli inkillbmm (;eynelmilel si· Törende, vekiller, lamet İnönü, nizinde, yalnız kendileriniıı1 .. .,, 
yasette, milli elionomideı maliyede mil 'Mebuslar, vekaletler ileri gelenle- lan olduğunu iddia etmiy~~'.:· 
Jete ıerel, nizam, refah·, ıihhat ve um ri ve çok kalabalık bir halk kütle- kat kendi menfaa\lerinin °?. 
ran veren hntnn eserleri maddi ola - si bulunmuıtur. la olduğu iıoktai nazarıncl• ~ 
rak herkes.in önünde ve meydandadır. Celal Bayar nutkunda, ku}enin Meıeli ltalyamn on iki ab "='' 

J\tatilrli bu inkilal>ı (.\'Veli bir Tür)[ Türk havacılığını koruyacak olan yısiyle Ege denizindeki JIJet't, 
olarali milli ve :ırki h·a.aasiyetine mes· Türk gençlerini havacılığa alııtır- ayni denizde Türkiye ve 'fı 
net olan yübek dehasmm ve sonra mak yolunda yapacağı büyük hiz- tanınkine niıi>etde ikinci d 
'da sonıuz ve hudutsuz millet ve-yurt me'ı:leri kaydetmit ve Türk havacı- kalır." 
severliğinin ta küç(i)[ yaımClanberi lığına yorulmak bilmez mesaisiyle "Hutlutlarumz, Oitlaları"'* 
milletinin geçirdiği felaketleri ve elem memleketin muhtaç olduğu böyle Ve Filolanrna Bir" ~ 
Jeri kendi ICalbinin acm olarak <1uy • bir eseri kazandıran Türk Hava Atina, 28 (A.A.) -AU-~ 
mak suretiyle ve niliayet milehet ilim· Kunımu Başkanı Fuad Bulca ile ıı direktörü B. Vekiarelli., _ ~ 
]erle mücehliez dıınağınm realist bil mesat arkadatlarına takdir ve teb- gazetesinde yazdıfı bir ~ 
gi ve görgil1eriyle yarabnıştrr. riklerini bildinnittir. B. Rüttü rasın mayıs 1929 d~ 

J\tatürk kurduğu hu sistemli reji - lstinye doku alındı disine yap\ığı beyanatı, ~, 
min tatllikini temin için memleketin maktadır. Doktor Tevfik ~ 
J1er ferdini ilıtiva eden bir örgüt de 'Ankara, 28 ( A. :4.) - İıtinye dotiu raı o zaman "Yunan ~~ l 
yaratmı,tır. Cumlmriyet Halk Par _ lıiikCnnetçe satın ahnmıe ve muka,·ele· Türk hudutlan olarak te~~ 1 
tisi teıekkülü köylerden başlıyarak n~m~si 28-10--937 de imıı:a edil • yonım" demiıti. B. M~ 
kasabaları, ıellirleri sinesine aldıktan _m_ıf_t_ır_.___________ Yunan ve Türk milletlerine~ 
sonra ta Millet l\feclisiue gelinciye ka • •• k iı hitapta, "Yunani~nla ~ 
dar de,·let ve millet işlerini memleke- 'iare öldurme len lslis arasında artık hudut meycatjl, 
tin ihtiyaçlarını halkın dileklerini her na edilen nakil yacağı gün pek yakındır" 
biri en eon mesul hir heyetnıiı gibi I l duMakalenin mulianiri -~~. 
kongrelerinde müzakereler ederek ka· vası a ar 1 ~ 
rarlarını milli lıikimiyetin en yülC- 250 tonilatoya kadar olan ve ~=~rt~ =~:::ı~nB:·~~ 
sek mümessili olan Kamutaya kadar Türkiye kıyılarında kahotaı· haklan 

· · 1 K d... sın idare ettiii bugünkü ~ getırır er. amntayın '·er ıgi karar bulunan motörlü, yelkenli, kürekli ~ 
J ..:ı. "d ve disiplinli Yunanistan 
ıecg;esce mutaddır. Du ı are tarzı Türk deniz nakil vasıtalarının •imdi 

d k · 1 1 k ı "" daki ya-zıılarını ve B. Me ~ emo rt? ·( c g1ye o arJ ,.an mak i~ ye kadar tabi tutulagelmekte olduk 1 Averofta Türkiye elçisi ile 1'JJI 
tenen referandnnt '·e kanun yaprna te- ları altı aylık mecburi fare öldürme ğı bir mükilemeyi hatırriifll"l~I: 
fehbü ünü de ilıtiva eden bir rejim - ameliyesinden istisna edildikleri ve 
d. dır. B. Metakau bu gö ·· 

ır. ancak sahip veya kaptanlan tara 
A .. r. • r ·1.. l nasında fÖyle demifti: .Jll. 
tntım .. · ün ynptıKı itım ap ann her fından arzu edildiği takdirde, nıecb\ı "iki ordu artık bir \ek oP'""' 

hamlesi Tiirke ayrı bir 1>ayram olacak ren yapddığı zamandaki §8rtlar altın liri filo da ıbir tek filodar.'' 
kıymr.ti haizdir ve hatta her biri haki· da, bu deniz nakil vurtalarma fare ı-----------
katcn brı~lm memleketler için bile ye- öldürme ameliyesinin tatbik edilece 
rinde bir bayram olur. 'Atatürk bize ği alakadarlara bildirilmi§tir. 
Mitün bu inkılapların memedi milli 
hakimiyeti yani Cumhuriyettir diyor. 

Biz de inhiltip ~iinlcrinin bayramı· 
m Cıımlıuriy<>tin ilan olunduğu güne 
topladık ~·c anu millet bayramı ya,,. 
tık· D"ı·lr.timi:in k11r11lııfundan, mil
letin !~urıılu~undan doğan $evintle 
hep brrabcr milletçe b11f{ÜRÜ krıılayo-
ruz. 

O giinlcri yaratan ve bu giinkri ya
§atan Ulu Öndere seuglmizi, minne -
timi:i bi ribirimi.ze ve 'herkese tekrar 
ederek bu ,ere/li. vozifcmizsi yapmakl.a . 

Budapeşte muhtellti 
bugiln gelmiş olacak 

Cumhuriyet bayrammda Anliarada 
ve fsta~lda iki maç yapmak &zere 
memleketimize davet edilen Budaper 
te mulıteliti bu sabahki konvansiyo • 
nelle ıehrimize gelmiı bulunmaktadır. 

Budapeşte taklRlı alqam Ankarr 
ya ~idecek ve ilk maçı orada Mnha • 
fız Gücü ile yaptıktan sonra cumarte
si günü ,ehrimize dönereli pazar git • 

•• ... • :. .aL-........ 

Musolininitı 
parulas'ı 

''SULH,, 
Roma, 2s ·r A. ~-J - B•~ ~ 

muhabirinden: Btltiln Ro~~ 
d.ıia sabahleyin erkend~, bt11~ 
lmıada liuır balunmil nsere 
lini Foromi'una doğru yola 

B· Muaeollnl, bu mthı __ _.._. 
nutuk irad edera, ra~izmin J~ 
_; ; .. ~ .. nall!dla ..,.J .... !r'. ''tı11Jh 
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u sabah Beyazıtta1 

ğeçit resmi var! 
EHiR HABERLERi 

.. "' 
~~leden sonra Halkevle~inde 

llsamere ve temsiller verılecek 
llaij~huriyetin 14 ün .. ld"" .. OlıullarJo Tören 
.._.. ""'.lliin h . . cu yı onu-
d 1lble ıc!e runııde büyük me- B .. b h aaat 9 dan itiba· 
1.~beri Ya. tlulanacaktır. Günler- ren b~::n •:ıc:ııarda toplantılar ya 
~· -h~ılan hazırlıklar tamam -~ 'I'• 'I"" ır d" pılacaktır. b (Cum 

S 
•ilalelllbi .un aabah•.an itiba- Toplantılarda tale eyeda konfe--

Heybelide yeni 
bir mendirek 
Bir de Bostancıda 

yapılacak 

Benzine ispirto karışfl
rılmasına müsaade 

edilecek mi? 
iktisat vekilletl mcHeleyl tetkik ediyor 

Universiteden l~_ -ok&k'- !lır. l fın ~ ıa.Ua.lllrda tanlı Türk bayrak- huriyet) m.evzu: e r':ne talebeler 
~I -e!'dVor ... Bundan b••ka u- ranılar verılece ve yı muhtelif 
:ıwre ... .1 l -Y tarafından hazırlanmıt I k 
, l C\aırıh ~n ara, büyük cadde- nandlar ve tarkılar ıöy enece • 

Bir nıücltle:t enel birc.;ok ıııemle • 
ketlerde olJu~u gibi hizıle dt; benzi -

1 ne i:opirto L.arı:;tırılıııası için alakadar· J •• f / JJ 
lar bazı te~ehhfü.,1ere g~çınişlerıli. Bu OT SUQ SOTU U 

ıe;,tri ._11;rı~~t devrinde yapılan 
a"•lı.Uıtır~oken vecizeler, afif· \ir. • 

~ ~~b!,da.irel~r dün saat OD ÜÇ· Leyli meccan 1 
~~'" l'eeh latı} edi.l.miıtir. Dük- 1' b l dilen talebt>ll'r 

'611111 }, U&uıı it uesaeaeler de 8 U e 
~llcJarecd uri ıurette kapalı bulu A k 28 (Tetefonla) - Bu yıl ou ır. n ara, • ola· 
~ •abah sa füe ve ortaokullara leyli meccan~ 
iatı·"' Vali v·ı~t 9 30 dan 10,15 e rak kabul edilen tal«-benin listesı ıu -
10 •tleriy) ' 1 ayeı.• .. e resmi daire d . 

4S e llleb 1 13 d ur· A ~··ı e kad us arın, .30 an Af d , . A~rıdan Refet. -
-ııtl...: ar da k ı 1 b yon an .., anıı. ~ . 
S-••ııi ka.'- l onso oı arm te ·d A. . A karadan Hatıce, 
'-t ou edecektir masya an . şır, n . Ö d ·r 

1.ı.ı ~1 de Vali, yanı~da latan- Salahaddin. Ne<"miye. Azıze, 1 ~~~: 
~ıt l!ı anda.n1 olduiu halde Be- Muzaffer. Ihsan: Antalvadan1 H • 
«it h~ eyda.nına gidecek bura Necip. Balrkesirden Ali Kema ' ay: Heybeliadanm 9imal ~.m~ 
'aiQİ ı~"lanan tribünden g~it reı: ti. Selim. Hasan. Bilecikten ~u~~ a, Zeytinlik mevkiinde eski taf dökun 
.1 P.fer::~ektir. Rahim, M. Kemal, Yusuf' Bıng; t'ı tüleri üzerine İktisat vek&leti lstan 
"tQ Ça.~lll lllüıikalann hep bir· Zeynelabidin, Bitfüten Na?1ık, :.:;- bul Deniz ticaret ' müdürlüğü tara 
1',1r,, k:darı lıtiklal martı ile dan Adil, Rurdurdan Medıha, ~f 1 : fınclan bir mendirek inp edilmittir • 
)el'aite ca. .. ır. Geçit resmine üni- Hüseyin, Mükerrem• Bursadand etı· Yeni mendirek timal rüzgarlanna 
..._il 'Yulu k d O N . Çanakkale en s ab ~ lt e nıek•·epler aıkeri me • eman, acı. h kalJı tahminen 4500 metre mur 
~ldtjijl~s~eri kıtal~r ve ~ınaf te- mail, Çcnkırıdan Mua1li, Çoru tit~ bar bir su sathını limanlık yapan bir 
aj,.. -· • l•t" H·· · N ·ı ç mdan Numet n, J_; lttçi . 'I' ırak edecektir. Mera- useyın, aı • .oru 1 i E· su duvandır. 
r\_ _l'lJca~ıııe iştirak edecek olan- Denizliden Ahmed, Ahmed, ~a ı~ h· Bu duvarın tulü 125 metre ve 
""'dt llQe kadar gideceklerdir. dirneden Aziz, Osman Nermı~, e • sathından irtifaı ise J ,35 metredir. 
"- lhiJ:Uhtelif teıekküller namı· med. Naime, Eliziıden Vehbı. ~e~' Mendireğin ucunda geceleri bir 
.. s_;l Ye çelenk konacaktır Musa. Erzincandan Cemal. A m .' kırmızı fener yakılacaktır. Bunun i 
~ "on heıte Vil.. t B l d·. Erzurumrfan Zeki l\f ehmed. Necati, çin mendirek ucuna kürük bir fener 
~· •e'-difer \--1~~~11• de e ıy~, Nejat Eski•elıird~n Halil. İsmail, Sü· ,. ~ u· '"fÇAAu er en mu- ' :. T 1.. G.. ilave olunmuttur. 
' liaıe ır. heyet Edirnekapı ıe· lıevli. Ahmed, Giresunda~ a ~~k~ Mendirek clahilindeki limanda, 

tıdeerk çelenk koyacak- müşlıaneden Adnan, Senıha, ani fırtınalara tutulan küçük gemi 
"~~ riden Kemal, ihat. fçeltlen F~raset, ler barınabileceği gibi Heybeliye yük 
~ llleydanlard:ı ·· "k-1 Raci. Remzive. Mustafa. İbrahım, fr götürüp getiren gemiler de fena ha 

. fener alayl muzlı - ~r partadan Mehlika, Stilevman. AH, valarda rahataız olmadan bu liman 
arı yapı ac .:· t b Jd Al" M l"hat !'İ Falırettin. s~n u .. an .. ıye. e a da işlerini görebileceklerdir. Je!!' llıb1.- •onra ve gece halkevle Perihan, Bedı~, Suheyla. Jale, ~~r Bu mendirek ile Cumhuriyet dev 

1'tsı.~ere ve temsiller veri- hat. Kemaledd•"· Me_Jımet, Ntt;;ı· r rinde, pek küçük olmakla beıaber 
C mail. Mehmet. f e,·zı, Os~an asan, ilk defa bir liman yapılmlf oluyor. 

r.. er;,~ • Salihattin, O· Nuri, Su
1 

lhN1
:
1 
Ne;de~ Bundan bqka bu mendirekten ~ 

~i eanunJe Mektepler Can. Fikret. Hiieeyin, ~ . ı ıat. en· ha büyük olmak üzere Bostancı sahi 
~ \t. ı· t tea · . d 1 . d n Nesimeı Atıf. Pembe, . . D le . "' ı..... lılıne ıttirak edecP.k or- nn, zmır e 1 s ı·h K • lindeki döküntüler üzenne yıne e 

l'ı ~ oLll l\J 1·1 K stan·omu ıın . a ı . ay d l".. .. tarafından . 
.. _f '•ta 'it~ .. arının takip edecek- e. a ıat. 8 

• Turhan. Abdul- niz ticareti mü ür ugu 
1 

l'a~1ld.. U1'"ur DirektörlüguY·• ta- 1;erıc!Pn O.ımnn N~ırı.,. d' C 1·1 tt" kinci bir mendirek daha yapılmakta 
~ ~ t-.ı_. l 1 f ·ı Havrı Ka ır. ,e a e ın, da b'r ıxı·1. aVll 

b._ ~... ""•oıt edilerek bir prog- a 1• smaı · : H rı c 1 dır ki bunun inf88tI 1 ~ -""' •.. ~da • R K ı:;ehırd .. ,, a ı , ,ema ' • ~ "'Ote, ıetırilmittir. Pı ogra- omaıan. ır ]\( Kemal, Ah- kadar bitecektir. 
))ltın lneraainıe ittirak edecek Kor.af'linclen ilham. ·, K . d Bostancıya yapılan men~~.k Hey 

•ır 1 1 'f T ıt Kema · 00
' a an de _ı h buyuk ve a. arı f()yledir: . mec · 1' • urr-ı · c; l'h M A- beli mendireğin n '"'3 a • . k. fa·üfl. Muctaf a. Ahmet, ~a ı a. . . Bostancıdaki liman Heybelı lırr.anm 

ltıı.. ız Tcılebeler dil. Kemal. Kütaln-adan. Vehhı. l\lr dan daha geni§ olacaktır. 
)~ tı 0 tret . . 

1 
K'"zım. H ııkkı· Neri· ____ ...:;_ _______ _ 

le."' t.t, .. ,_., lllen okulu, Cu:nhuri • msarlıın Jfalıı e. a( ıı. .1 "t M 
t~·ı -..ıı:oy ı ·· I H 'I uıaf er. t• ara an • ~ı...~~·li le ' nonü, ıtanbul Kız me. aııan. t• ı 1 d" el K. ·ı 
Jf~ 0•kı liseleri, Kadıköy Kız' Kemal. Vahdettin. ~dar Aınl. erıtl ah~ı e 
:'"'lcttı_. • iid • . 1\f YJa an •· lra ını, 
>o.ıı:ı "Öy b ar Kız Enıtitüleri Azız. Ş«-rt:f, nJ? .. k" Muııt Al" 

Telefon şebe
kesi takviye 

edilecek 
~d u, ~ eJiktaı, Beykoz se: Haı1an l\lelımed, Tu~ ... ~nd N a~ O 

1
' 

t._ ~ 2J>a.., Eyüp, lıtanbuİ Kız Sabri. Sahahattin. ~ıs; eş ef~k Ru~ı. d ı
;:"tı, S\iı . 3 k ' 1 O d d Jla,·rıye. e ı , ıze en 
lİııtii eylııa'. aaımpaıa, Nitan- ıan. r u an ·. Ahmet Samsun· 
ta .... Or'ca ....ı_ nıye, Üsküdar 1 2 3 Nadide. Nizamettı~d· Zeh ' Se h • fl C at var ı~t, O,ı_~d llar, Beyog .. lu,ak~~m dan Zekerh•a. Cah• eö. raH. s' l?· Altı bin m ra a 
f'l, 8 ııtU a -'- d f ıı.[ t"fa mer, . a a üdil Jn:lı h • ~~li Oiaıi • r GK~am sanat okul- an rf an. I ' us • kka Hayrettin fıtanhul telefon m r --e .. §e n· 
~~ l',l'aldc~ı kız, l!ık, Yüceıülkü, h~.d,Jin, l\falınuıd ~ioo!~an Fuat. 1\1~ D"İıde ehemmiyetli tesisat yapmağa ka 
~~il, P.tu,~ <?kullar Güneti. Be- Sıırtten ff. Şahı;;:, ~t Sivastan Kaya rar vermittir. İlk it ?)arak Fa~ - E
~h.aeıı ~uın v~lJapyon, E11ey~n . riin·et. Zehra.d1 ı ı a' :\\'ni Tekird.: (,imekapı 01mtakıs1yle ~adık?y m~
'lta I<ıı • "' nıan liseleri, lı- NnrPttin. mz~ enErt;ı~nıl ? lmtaf a takası telefon ıebekelerı takvıye edr 
~~ tet, Notrd Aınerikan, ltalyan ~rnclan Hii~ey~nsatabaddi~. Trabzon~ lecektir. Bu iı içia icap eden hiltiin 
s~~· lııaili:ınk Deıyon. ltalyan Tokat' an Fıkr:· Nivazi. Mıızarr~r. Ur- J.azırlıklara ~eçilmiıtir. Bundan ba§ka 

o)f~ti k • ız orta, Sen Jorj, elan Rr,.ep, Al~· ,.fan ~affet, Zongul· Pangaltı caddesinde büyük ve yeni 
a:- ız okullan. f ar1an Ö"'lcr •• ' ~n1 a: Maksut . bir telefon 11antrah da yapılacaktır. 

t.-
1
_ «:.rkeJ, Tel bel daktan Remıı • .,e P1 _ Haber aldığnnıza ~öre fstanbulda 

1 .::..t"e'- e er ----- d h t 1 ( k il ak 
t• ... ... , " Öire•- d diln acıldı altı bin kişi a a e e on u anm 
>,ı vu• erkek"Den, Gall\laaaray, işçi guı u ittemekte:lir. 
ltı, ~ ef, liıel ' !Caba''8.f, Pertevni- .. k .. mür antrepolarında Bu yiiıden tesi.s~tm en ~ısa bir zr 
tik•- 0nıel"t ... ~rı, Bölıe ıanat oku- Kuruçe41me . 

0
.n bütün ihtivaçlan· V'!snda yapılnıaaı ıçın azamı gayret ıar 

l "'' ıı. a""~a Bak .. rol 600 itçını J • • ... c· · Qe~ko r, ırkoy, Be- .. ı,an .. ere yapılmıı o an 'ır fc-dilece~tir. 
t~ •hali, D z, Beyoğlu, CağaJoğ- m kaNılama~ uz dün saat 16 da aı;:ıl· İstanbul telefon müdürlüğü yeni te-
~~~ ltih c:ut.Paıa, Emirgan, c:i yurdu .• bınası !İsal ile ı;:al~mağ• ba•ladıktan ıonra, 
it~~ o~ ~ıoımanpap, Ge- mı~tır. . üessf'8e1eri mü· tt'Pf on abone ücretlerinde ten -
~ ti"c .. J)ı, ?aka· llar, K.ııımpaıa. Meratııimde, ~rı• ~ idarHi müdür ıilat yapılması ihtitnali de vardır. 
:· 90'!_.o~ 0ın:Ü.:r tlıkü~~r 1, 2, dürleri. •.iman~,. :~~nmu~ liman ir aa~efecl arkada9ları davet 
't e; lırq•~i • D .. • T erzılı k oku- ,.e ,erıerı haz fi Manyu tarafın· 
ı..iice ··ı~!'Jil ·' 1 krtittafaka; Hayri- 1"tme dire!itöril Rau ·i VUTd a<;ılarak /,tanbul Balın Kurumundan: 
'l~lrl ij "il u• J" • Şitli Tarakki dan kum hir söylev 1 e . • • ' Cumhuriyetia 14 ncü yıldönilmü 
t:...Tbeliad• 'a ~ri, Okullar Güneti' J h J ırıanlara g~dirılr~ı,tır. • nU kutlulamak ve bir arada bir ak§am 
~,.,.._ .. ~hhan, Bezezyan' ıazu u.• d-- ponr1 Uman ı<laresı ta· Teme~i yemek Uzere kurumumuzun it:'-'.,._-. 'YIU&e • R • 1\ferasım .... • ·ı rd · k · d h" l \obe ~•ı.ıa . vı, • um, Zoi- e .,uınn ışı;:• ete yu . Bey~lundalu ?'~r ezın e ır top a.n· 'J· taly 11 l1ıe?erı, Amerikan ı af ımlan ır;ec.. 8 kadar kuzu k«-sı- 11 tertip e<lihnıştır· Kunım azası ılc 
lhı- · l"a., S a.n Ticaret Sen L,,

1
• 1okantasında ' -. . afet verilmirl ·•.a.eteci arkadaılarmıızm tesrifleri ri· 

.~ a..;_ · eıı J . ' , f bır ııy " 
-~__,;-~'tl;:.uı-......_0...:rJ;.:..' ..:ı:S~e~n~M~i l, in- Jc·rek mükelle es olunur. 

teşebbüs, memlekette karı~ık benzin ı 
kullanmaktan ZİYaclt>, lıer yıl memlc· Gelecek yıllar için 
ket dı~ma giden. hinterce ıiramn da·· mUhlm tedbirler 
lıil<le kalmasını temin dü§üuceaiyle 
yapılmıştı. Bu teşebbüsten henüz bir dUşUnUlflyor 
netice almamannı olmakla beraber. 
öğrencliğimize göre, hu itle alakadar 
olanlar tekrar faaliyete p;eı;:mi~lerdir. 
Karışık benzin her rnem1ekette kul· 
]anılır. Yalnız benzine yüzde 40 nis
betinde ispirto katılması §artbr. 

İktısat Vekaletinin alakadar oldu· 
ğu sijy]encn hu iş tahakkuk ettiği tak
dirde memlekette ispirto sabşı da bir 
hayli yükselecektir. 

Memleketimizde ispirto, §~e!-° f ab
rikalarında ıeker istihsal edilirken 
''Melas,. denilen bir maddeden ÇI -

karılmaktadır· Türkiyede §eker fah· 
rikalarmm adedi artbğı cihetle ''Me
Jaı;,. i !l tİlıo;;aJi de hir hayli artmqbr. 
Bu itibarla benzine ispirto karqtml· 
ması tahakkuk ettiği takdirde bu yol· 
daki istihsaliita büyük bir mahreç de 
aı;:ılmış huluna<"aktır. 

Bagıam milnasebellle 

Alman ve Ameri 
kan mekteple

ı, i ı it ii r Bakanlığı lise ve ortaokul
lurııı ılurumuııu inceleyip öğretmen· 
lı·ı C' t a lclıt· lıakkmda takip edecekleri 
~.,·n i ''otları gösteren bir tamim gön• 
derıni~ ti· Bakanlık diğer taraftan O• 
nİ\ f'r,,; lf'ılc hu yıl muhtelif fakülte ~ 
it rcl,- eli.inen talebe hakkında da reli• 
tiirliiğc hazı uoller l'OrntU§tur. 

Bu ,.,ualler ~unlardır: 
- Muhtelif fnkiihelerCJe dönen 

tnlt>he adedi ne kadardır? 
2 -Talebe en çok hangi derslerden 

<li.inmüştiir? _ 
3 - Üı<t:ümi•n olan al~ numarr 

y1 ılolduran talebenin adedi ne ka " 
darchr? 

4 - - Her der11ten i~i numara alıp 
,:a hir clrrstf'n 3 numara alan ve o 
<1< r.;ten 'aı;; nti doknzn clolduramıvan• 
l ıı rın avıı;;ı ne-, c hali~ olmaktadı;? 

Rektiirliik bu sorgulara yakinda ce
\'ı:p 'errrc-ktir. 
Bakanlık Üniversitenin önümüz • 

ıldd , ıllorda daha verimli olması için 
bazı tı•dbirler <lil~ürunektedir. Bu ted
hirlcr ancak yapılacak tetkiklerden 
;oma beJli olacUtır. rinde 

DUn yapılan 
toplantılar 

, Transit geçecek gemi
lerin sıhhi muagenele

rlnasıl yapılacak? 
Cumhuriyet bayramı dün öğleden Türk limanlarmda ihtilat etme 

itibaren başladığı için bir kısım ecnebi mek üzere boğazları transit olarak 
ve azlık mekteplerinde kutlu1ama töre geçecek bütün gemilerin sıhhi mua 
ni dün yapılmıştır. Üsküdar Ame • melelerini icrasında Montrö muka 
rikan kız lisesi ve Alman lisesi bu ara velenamesine istinQden bazı kolaylık 
dadır. Alman lisesi talebesi dün mek· lar yapılmqtır. 
tt•hin konferans salonunda toplaDllUf, 
mektebin yardirektöril Bay Besim 1 - Sıhhi muamelelerin esaamı 
toplantıyı açmıf, Tüık ve Alman .mu- tqkil eden patenteyi hamil olmayan 
l'Him ve talebeler hirarada fstıklil ve içlerinde tabibi bulunan transit 
ır.arşını söylemi§lerdir. Küçüklerin o- gemiler mevzuu bahis mukavelena 
kudukları vatani ,.e milli manzume • menin üçüncü maddesinde tasrih e 
Jer büyük bir sempati ile dinlenildik- dildiği ,ekilde bir mhhi beyanname 
ten sonra son sınıf talebesinden Jale yi sahil sıhhiye memurlanna ibraz 
Taylan Cumhuriyetin Türk kadmr ve tevdi edeceklerdir. 
nm havatmda yaptığı büyük inkiJip Bu beyannamenin muteber ola 
mevzu~ üzerinde güzel bir söylev bilmesi için beyannamede geminin 
vermiştir; son emıf talebesinden Os • patentesiz olarak. hareket ettiği ve 
man Torfilli de Cumhuriyetin nasıl yolda uğradığı limanların ve gemi 
Jıuırlandığı, nasıl kazanıldığı ve mem mürettebatiyle yolcularının sıhhi du • 
lekele neler kazandırdığı mevzuu n - rumlarmuı iyi olduğu yazılı bulun 
nrinde ctüd mahsulü değerli bir kon- malı ve beyanname gemi tabibi tara 
ferans vermiştir. Onuncu sınıf talebe· fından imza edilmit olmalıdır. 
e:nden Celil Öker de Cumhuriyete 2 - içlerinde tabibi bulunmayan 
d&ir heyecanlı bir hitabede bulunmur tranait gemiler patentesiz olarak gel 
tur. Genç1erin eöylederi dinleyiciler dikleri takdirde bu gemilerin haı eket 
ÜJ.Crinde pek güzel tesirler bırakmıı ettikleri vey~ uğrayacaklan limanla 
ve 'iddetle alkı~lanmıştır. nn, liman veya :gümrük idareleri ta 

Üskiidar Amerikan kız lisesi talebe"" rafından verilmiş pennilerde bu ma 
si Cumhuriyet bavrammı dün öğleden hallerin sıhhi durumları hakkında 
scnra mektebin büyük toplantı salo· meşruhat bulunması lazımdır. 
rıun,la ,·erdikl~ri giizel bir müsamere 3 -Boğazdaki sahil sıhhiye mer 
ile kutlulamı~lardır. Müsamereye pi- kezlerine verilecek beyannameler ve 
y&noda -;alına:ı İstiklal marşı ile har ya ihraz olunacak .aıhhi meşr'-<hatlı 
Jıınmıq, Nihat S3im tarafından yazıl· permiler sıhhat patentesi yerine ka 
mı~ olan üç perdelik '' Bir yuvanın im olacaktır. 
ıorkısı,, isim1i manzum ,·atani piyes 4 - Sıhhat patentesini hamil ol 
temsil edilmiı:, mahalli kıyafetl~rle madıkları halde beyanname de ver 
memle\et tiirküleri eövlenmi§ , .emil· meyen ve mezkur gümrük veya li 
mı§ olan muvakkar Ta§dur Göli - man permileri üzerinde sıhhi mqru 
budak, Mükerrem Yilrükoğlu, Be - hat ibraz edemeyen geminin aüvarile 
rfa Berker, Semiramis Anın, Nuran, rinden rusumu sıhhiye kanununun 

mahsus maddesi mucibince ceza alı 
Semra. Nevhiz Pmık, Ahan KCiseoğ- nacağı tabiidir. 
Ju, Melahat Ahıskalr, Türkan Deniz, ----
Be1kıs Kuntman, Canan Pozan gerek ~ırlayan talebenin de bu muvaCf aki· 
in~atta gerek harekrt ve temsilde se • yette alika ve tesiri olduğu görülüyor 
,.:rriler üzerinde iyi tesirler uyandıran <lu. 
hır mu\'aff akiyet gösternıi§lerdir. f Temsilden eonralCi milli raltslar da 

Sahiıeyi, dekorlan ve elbiseleri Jia- pek heğenilmi§ ve telirarlablmİ§t.ırcı 
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Büylik Polis Hafiyelerinden Birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
~ Yazan: Vo1fgang Haynrlh --m Tefrika numarası: 25 ~ 

Listeler; hazır?! 
"Topunuzun deriniz yüzülsün de, katJIAm

lar yapmağı öğrenin !'?,, 
Pa11silva1ıyaiüı türeyen ve yıl- sır vermez., ler dendi. Ha böyle, söy 

larca seri halinde cinayetler ~li- lensin, ha da öylel Ayni şey, ya! 
yen .,MolU - MagLrler,, gizli te§- Kendisine sordular: 
kilatını meydana çılaırmak ~ ken. - Elin kalem tutar mı? 
disinc havale edilen Pin1:erton bü. - Eh, .. Okur, yazar sayılmm ! 
,.om ajanı lr1andalı f8 yaşında -Ha, bravo 1 O halde sen bizim 
Mak Parland, faaliyette.. Mak umumi katibimiz ol! 
l{enna ismi altında dola.şan ve lı."1r- - Emir sizden, itaat benden! 
mızı sakallı bir serseri olarak tanı- Pinkerton ajanını, gizli teşkilata 
nan bu polis hafiyeri, Şena.ndD1ıta umumi katip yaptılar l O, artık 
rıuıyhane i§?.eten çete §Cfi Pat Dor- Potsvilde oturuyor,Lavlerin ıu::ğ eli 
mere sokuluyor, kendisinin de lr- diye itibar görüyordu 1 
Zandada "Molli - Maglr,, Zeri-en• Fakot, bu Mak Kenna, gözlerin 
mi~ intibaını uyandırıyor. nk ko- den rahatsız olmasına rağmen, ne 
nuşma, ŞenandohtoJ:i meyhanenin diye geceleri ta sabahlara kadar zayıf 
arka odasında geçiyor. Semra: bir mum ı§ığında bir şey!~r yezıyor 

Şanandohtaki meyhanenin arka oda Bütün Pansilvanyadaki gizli teşkilat 
amdaki bu konu§madan sonra ara mensuplarının adlan yazılı listeleri 
dan aylar geçtikçe, kendisini Mak harfiyen kopye ediyordu? Ve bunla 
Kenna diye tanıtan Pinkerton ajanı n sabahları §ehir haricine çıkıp ora 
Mak Parland, yava§ yavaş yeni arka dan posta kutusuna atıyordu? 

da~larmın tam itimadını kazanıyordu. Bu cihetleri gizli ~eşkilat mensup 

\
Yirmi sekiz yaşın-da hiitib-ir genç Ter~i s;y~~ ik_.'79_ 

Ş 
• • h 

1 
d • v • k Lalelide Tayyare apar. 

u p e en 1 g 1 a r 1s1 n 1 :~0:~~::0;:~.::c;~;t f; 
b k 1 

• • ı d • • d • • ra) sinemasının bulunduğtl 1 ç a a o u r u ra .~an~d~ 5 numaraya taşJ11
3 

Muşterılerıne~ 

Katil Reıat ve öldürdüğü kansı 
Dün sabah bir kunduracı Beya

zıtta kayinpederinin evinde genç 
karısını öldümıüttür. 

l·ı··::ı·········--························ de Tmbaba sokağında oturan Me- :i · ................................... efll 
dibaya Bursalı Saim isminde biri- 111 Meccani muaY . ~ ' fİ izdivaç 'ı:eklifinde bulunmu• Me E• PerJembe günfc?r1 aaaı :.ı den cJJ ,., ·i O - p ıa.nga 
diha bunu kabul etmemittir. Bur· :, rtakoy Taşba~:..mak 8 G 
salı Saim evvelki gün ansı.7.m P.Ve il numarada Doktor MUmta~er. 
girmis, bıçaoını cekerek Mediha- : fakirleri parasız mu:ı.yene 

··ıd·· le:.. ~ • . o d &::ı-.. aam:zn:u=:ı .. -....::: .. 
yı o urır.e t ıste:nıftır. sıra a ----------
evde bulunan Muzaffer isminde e1' 
bir kadın buna mani nl"Ilak iste- tel isminde bir kadın Ber 
yince Saim bıçağını Muzafferin mahallesinde Kahvecizad,e I 
lcoluna sap) mış, sonra kaçmıştır. zında Levinin evini ternıı 
Kadın tedavi altına alınmıştır. gi'aniştir. 

• ~ * Tahtalan sildikten sonra 
Bir kadın pencereden dU- ları temizlemek üzere pef~d 

dışına çıke.n Rasel bir a~~ 1 a 
fere!t parça parça oldu zenesini kaybedip dördu7

0 
Dün Sirkecide feci bir kaza ol- tan sokağa düşmü§. vücU 

muştur: Demirkapıda oturan Ra- dahaş olarak ölmüttür. "' 

~~ .. '!-.,· .. .. ~ 1 ·•) ..... ;.~,":.~ ,-4!'•'-· · .. -. •.. . ,, ' ' ... . 

SUperfllmlar ylldızr, dehakar Parlsll artı•t 

FLORELLE 
d·r ~~ 

peresUşkarJ:ırının tak ı Bu sabah, Sirkeci gannda 
kışlan arasında parlak bir suretle karşılaomıştlr. 

Bu akşam Büyük gala l\ma bu itimadı kazanmak için de ak ları öğrendikleri gibi, ajan hapı yu 
la karayı Sf!Çiyordu. Zevahirin bütün tardı! Fakat, onlar, onun "kendilerin 
inandmcılığına rağmen , Pansilvan den,, olduğuna, artık tam mana.siyle 

vadaki •'Molli-Magir,, teşkilatı men kanaat getirmişlerdi. Yalnız, resmen 
suplan işin içinde bir oyun olması değil, canla, başla "kendilerinden,, ı 
ihtimalini düşünmt'kten kolay kolay Ve bu knnaatlcdir, ki umumi katip, 
sıyrılamıyorlar, kmnızı sakallı lrlan artık gözhapsinde tutulmuyordu. Di 
da serserisinin kendilerini bir tuzağa lediği gibi harekette serbesti! 

Katilin adı Ret!'-ttır. Yirmi se
kiz yaşmdadrr. Oldürdüğü kansı 
Melahat ise 25 yatında ve iki ço
cuk sahibidir. Kunduracılık yapan 
Reıat iki sene evvel verem hasta
lığına l'(~lmuş, hastahaneye ya
tırılmıtbr. 

müsameresi olarak tdi 
•le 

Tepebaşı GARDEN inJe ~ 
düıünnesi ihtimalini daima hesaba S b kı onra u nnrzı sakallı serseri 
katıyorlardı. Fakat el altından y<.ıptık cemiyet mensuplarından şahsım ek 
ları etraflı tahkikat,onu tabi tuttuk alakasını esirgemiyordu. Mesela, 
lan ~ıkı ıkontrol, hiç mi hiç şüpheyi Ceyms isminde biri yapılacnk bir 
teyid edici bir neticeye vardırmıyor greve muhalifti. Bu muhalefeti dola 
du 1 Bilakis!.. yısiyle de, öldürülmesi komitece ka 

Gizli teşkilata ancaIC aylarca sonra rar altına alınmıştı. 
k'abul olunan detektif, kendisine ek M k K 
mek parası kazandıracak işi, daha ilk a enna, §ahsen dostluk gös 
haf l da b 1 

tererek, onu gizlice ikaz etti. Ceyıns, 
ta ar u du. Meyhaneci reis ld k h h 

P D gü Ü, a ka alaı' atarak, alay etti. 
at ormer, onu bir işe verilmesi .. H d d b 

için dostu Lavlere tavsiye et a,y isen e, ba acan!,, dedi. 
mekte tereddüt etmemişti. Potsvilde "lc'·i başına vurmuş, galiba! Ge 
ki gizli tC§kilatm reisi olan bu adam ne fazlaca kaçınnışsm, bes belli!,, 
da kendi·ı·n·ı ko··mu·· k1 Ve ertesi gün, güpegündüz, pusu • ., r oca arına yer d ...... 1d.. .. d k l d 
Ieştirmi§ti. Kırmızı sakallı serseri o r~ d u~ukrediu ·ıu, VkU~\hl .u urzlrş"!.n a k e 
rada kömür kıracaktı! ' ı • ~ı . ere , ı tiyats ıgma ur 

Kömür kmcılrk 1 Bu, günde 1 O sa ban gıtti 1 . 
a t çalı•mak d ckt" ı S . b" Daha başkaları da, - bu arada 

'll' , em ı . ersen ır a y G da . 
dam, günde on saat ça}I§sın? Hem os;dve arro~.kl :-donu~ ık~~l.an 
de ne çalışmak 1 Kırasıya yorucu bir ~a a mş e~~ ı la_nn en, enoısıne 
faaliyeti O kömür tozlanna bulana ınanıp th tetı l ·ı v:?d~·~malarmm 
rak, kızgın güneş altında bunalarak ı croH~m~ Ryat bn ı e o e lı er! 

Delişmen Mak Kenna, buna hi~ ıtç • mı· set, t ul ayyaşı ~}~? .. dalın~ 
... 1._ .. _ -'- c·· J • L_ ld } ,. gaye gız l U U an §ey erı ogrenebı 
aüf'U"aw. oz erı oozu u, sac an 1 .... "h · 1 · 

1Clöküld .. Ok _,_ 1_. b" ~ ecegıne ı tıma vermıyerek, herkes 
. u. . auar, .... ı ır peruka taşı söylediklerine dudak b .. k.. d 

mak ıcahetti u uyor u. 
Kmn · lan da b" de Halbuki <> neler biliyordu, neler! 

li k JZI saç ~ .~ 1~ rece da Günün birinde herkes §a§mp kalacak 
a oyu kımuzı bır ıgreti saç takı tıl Başta reisleri olmak ü .. M l 
mı bularak, baıma geçirdi. Bu peru li M . I . 1. . ~ere, 0 

ka l . . b"lh d.. .. .. .. - agır er,. gız ı teşkılatı mensup 
mese esını, ı assa uşunmuştu. lannm hepsi parmak ısıracakl dı B. Kmn J ·... • ld .... ar . ır 

ızı ~ç. annm ;~greti o ugu çakı gün? iş İ§ten geçtiği gün 1 
lırsa kendiamden §uphe kuvvetlenir . · 
diye bunlan l Pınkerton a1ammn, arada sırada 

• azar azar yo muş son k·ıA l d ra da .. eyvah l d··k··ı·'. tcş ı at mensup ann an §Unu bunu aaç ~nm o u uyor; . r .k trn . • h 
caa cavlak kalacağım bu gidişle I Hiç ~z ıcek ı -~z ~ k esı "ı n, aklarındaki 
te ho§lanmam kabak kafadan. bari ıcra omıtcsı arar an etrafında ih 
•imdiden b" . bak lım• ı d sasta bulunmasının sebebine gelince 
:ı ır çar esme a . ,, e b kW h 
mi§, peruka tedarik ederek b· k o, u teş ata er nasılsa ginni~ olan 
tadan k k l ebeb. . • u ndo )ardan bazılarının haddizatinde iyi 

U§ u anma s ını orta an ki 1 ld ... . . 
1--ld t G·· 1 · · bo l mse er o ugu neticesıne vararak x.a mnıı r. oz ennın zu masma b 1a k ' 
gelince o yarı yany d .... "-1! K·· un rı oruyordu, Hatta, bu yüz 

, , a ogru ıw. o den k d. . . k .. k... k"d 
mür tozundan sürme çekmek, hakıs en ısının ço muı uı mev ı e 
lannı güzellC§tirmiyordul Fakat, n~ ~alması. k~~~etle muhtemel b:olundu 
yapsın? Yeni arkadaşlarından ek gunu bıldigı halde, o toy delıkanlıla 
hoılamyor, onlardan 8 ılma ~ze ra a:ıyor, kulaklarını bukmekten, 0 

aldıramıyord 1 yr yı g lacagı kulaklanna fısgeçmekten çe 
Ke .l! u. b p .1 da kinmiyordu 1 Fakat, gel de inandır ı 

-. nwmı, u ansı vanya , 

Mela.hat kocası hastahaneye ya
tınca kendisi eşyalarını alıp Beya
zıtta Çadırcılarda Mehmedin mo. 
bilya ardiyesi arkasındaki bir ev
de oturan babası hurdacı esnafın
dan ihtiyar Ahmedin yanına iltica 
ebniştir. 

Reır..t son zamanlarda Cerrah
pafa has\ahanesine yeniden gir· 
mi,tir. Fakat kendisi hastahanede 
iken, kansının bazı uygunsuz ka
dınlarla gezdiğini haber almı,, 
kendisine ihtal'da bulunmuş, hat. 
ti bir ara öldüreceğini de söyle
miştir. 

Kadın bu laflara ehemmiyet ver 
memiştir. Re§at evvelki gün hasta
haneden taburcu edilince doğruca 
kayinpederinin evine gelmiı, ka-
rısı ile görüşmüş, geceyi orada ge-
çirmiıtir. 

Dün sabah !Sokağa çılnp peynir 
elanek alıp eve dönen Reıa·~ karı· 
ııınt bir kadınla görüşürken gör
müı, halinden ıüphelendiği bu Ka
dına birkaç tokat atarak evden 
kovmuftur. 

Bu sırada Melahat kocaıını:ı 
ceketine yapıfarak kadına vurma
masını söylemi,tir. Hasta olan Re-
ıadın asabiyet baıına sıçramış, bt-

1 

~I r't ilk temsilini verecek ve HnUmiizde -r 
Pazar gününe kadar memleketımııde · 
kalacaktır. 

· FLOREI,LE 
Sevimli ve nükteli NUMEROLARINI, ba§kiöndürlicil ~kılamu, n~ 
Mono~oglarrru, rc'allst Musikiyi takdim ve Montmartre ve MontpartJJI"'" 
Beyo~luna naklederek 'Sizi gaşyedecektir. f 

+ i&&IN 1 .ır ~ ... :.,. ' 

BUGÜN 

S e n e n 1 n e n g U z a 1 f il "!.~ 
LEYLAKLAR AÇARKE~ 

• . o 
JEANETTE MAKDONAL.J 
NELSON EDD,. 

• MELEK'te 

çağrnı çekerek karısının üzerine 
attlmı§, omuzundan ve kalbinden ı---- (Venedik ır.üsab::ıkaeında dünyanın en büyük 

miikafatını kuanmrı olan) vurarak öldürmüştür. 
Reıat cinayel'.:en sonra Beyazıt 

merkezine giderek teslim olmuş
hır. 

Tahkikata müddciumuıni mua
vinlerinden Nureddin elkoymuş
tur. Katil diin ak~am· adliyece tev· 
kif edilmiştir. 

Ölen kadının gömülmesine izin 
verilmiştir. 

• • * 
Beşiktaıta Türkali mahalle.in· 1 

Hiç gece gündüz zilzuma snrho§ bili 
nen kırmızı sakellı serserinin oozüne 

1 kulak asılır mı? ! 
( ,4 rhası t.ıar) 

Bir Balo Hallrası 
Muhte~ süperfilmin ilk iraesi ~ 

SA K A R YA Sinemasınıf1 
l lkinciteırinin Pazartesi aktamı vereceii I 

telYıylYık Gana MüsamereS 
Mcmeleketimizin s\nemacılık aleminde unutulmaz bir kayedecckt!.r· 1 

Bu §ah eserin mUstesna temsil heyeti: ıJ' 
HARRY BAUR-.%\RIE BELL-RAIMU- P. RICHARD Wll

PtERRE BJ.ANCHAR - FERNANDEL - FRANÇOISE 
ROS~ Y - LOUIS JOUVET tJ' 

gibi Fransız sinemacılığının 8 muzaffer artistidir. Fiatlarda hiç bit ,r. 
yoktur. Bil~tıer ~imdiden satılmaktadır. Telefon 41341 

aankı lrlandadaymJ§ım gibi hisscdiyo 
rum ! Bu muhitte, hep o sert hava esi 

... . . ,, ·... . ' ' ,... . ...... ... . . , .. ~. \ . 

yor! Ooh ! 
Bu halleri etrafındakilerin hoşuna 

gidiyor, kendisine ka111 emniyetleri 
ni arttırıyor, o uman da icinden 
~'durun hele siz, haydudlar!,, . diyor 
du .. yüzüp yüzüp kuyruğuna gele 
yim de ben bu meselenin siz kuyruk 
acmnı görün o uman ! Topunuzun 
deriniz yüzülsün de; katliamlar yap 
mayı öğrenin!,, 

8UDüH matlne'erden 
ba,hyarak iPEK ve izmirde Elhamra 

Senenin Biricik Türk Filmi 

~CNlEŞE ooG 

slnemalarınd• 
birden 

a0zeUll: - A•k. Yurdseverllk • SergUzett ve heyecan itimi 
Baş rollerde: FERDi TAYFUR- MEDiHA- ARiF DINO 

Musiki kısmında: BAYAN NERKIS. FAHiRE. REFiK- Bayan SAFiYE ve Ustad NEYZEN TEVfll< 

Fi.ime ·ııa .... ye Olarak Renkli Miki l\favs komedisi 
BugUn matineler saat 1 de başlar 

Derken kendisinin gizli tC§kilate 
sokulduğu gün de geldi. Mutad bir 
§ekilde Yemin ederek, resmen bu or 
ganizasyon mensuplarından oldu. 
Arak o da .. sır vermez, ser verir,, g 
le,den. yNıut dn t~·sin,. "p"'" ,,,._._ . .• :- 1... . • • ~ - . 

_ ______ ....... 

) 

( 



~----~~~----------
hın iye t teşkilatında 

~eni nakil ve tayinler 
~.11aşkomiserlig'"' e terfi edenler 
· ka,.a "B t, · ) Cafer 
l&erliğe ;e;fi (Tele/onl.a) - Ba~ko-ı' (Samsun), Niyazi .. (~ ~vC~~dolu· 

• lst.aııbul liman riyasetine tayin edllınlJ 
olan lmı!r Uman relai ZUhtU diln §Cbriınizo 
gelml§, eski Uman relsl Hayrettlnden muame 
leyi de\Talarak vazlteslne başlaml§tır. 

Eakl lataııbul liman rel.si yeni va.zlt'ulno 
yarm hareket edecekUr. 

• AbdUJhak Ha.midin doğduğu evlıı U..Zerlae 
bir kitabe baatınlın:ıaı Belediyece kararlq 
mı:ştır. Bunun tlzerlne yazılacak yazı teablt 
edilmektedir. 
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Usküdar- Kadıköy ve havalisi halk 
tramvavıan Türk Anonim 

Şirketinden: 

1 Yaz mevsiminde yalnız Paızar günleriyle fevkalade günler
de tatbik edilmekte olan Kadık"'y - Kısıklı "Çamlıca" arasında· 
ki doğru seferler, 1 lkinciteırin İ 93 7 gününden itibaren, ıabah 1 
ı=== olmak üzere, her güne ~eımil edilecektir. 

~ \·e enı • eden polis memurlarr (Çorlu), Rıza, Mu?ı ·ı (Tat 
1 diğer nı:t urnum müdürlüğün· hisarı), Salih (lzm.1.t1~ ~~mCDiyar-l'lıl: na ılJerin Hstesini bildiri· köprü)• Ziya, Abdu .. ~.~) Rıfat, 

Anka d hekir), Ahmet (Bozu~u .. ' (Sı""rt) 

• Şehrin havadan alman iki binde bir mlk 
yasında haritasından 150 paftası bitmiıUr. -----------------------------
Diğerleri de bugtlnlerde tamamıanacakbr. 

ra " l\ O (S ) Husnu ı , 
ın, latif .. K Iu ta Erhan, Hullı!i ~m~n amsun T vfik (Çan.kır), ----G--u.-.-n-1-U-.. -k-:::: 

ıı hfııeit ııracluman, Kastamonu· Hılmı (Çorlu), e (Bi a). Nuri fi 
'lııcr A Şene}, Hakkariden Nuri Abdullah. Mustafa ) gT lAt (Bo- o 

' Y<lrnd . ' (B ) B • (Zile a a RADY ı.n l\ad,.i Okan Zıya ~zdemir, Bit- bartı)n F' 'k8:sr(ı0' rb~kir) N. Hüs 
"'1'tun, ı ta,·, Turi Ccylani, Fik· ya at • 1 rı ıy~ Konya), Ke 

th}ıj 't> tanhuJdnn Falıri Ko··k .. 1 rev, Mustafa, Hasıp (kk (l mı·r) Programı 
"-lira] T • • · • 1 (P b ) Ha ı 2 • :w T. ev .. el 937 cuma tgü.ı.dilZ): saat 12 

''" Maz] ' nırn Atala•, E'"ref Yal- ma ınar a~ı ' · Hakkı (Af· 12,u:s lstıkltıı mııraı 12 o5 ıı.~o Dış styas&QUZ 
~ti Bin ~lln Er-tun, Aziz K~lvoncu Muammer, Hamdı, Rı·•a (De hakkında bir söylev. ~uış Hakaıuığı taratın 
td,.n fı go1. 'tılı Taci c;:fize~ İz ~ yon), Rü,tü (Erzurum)' Ş~rafet- dan). ıı,20 12,25 Onuncu yıl mar§t· 12,25 12, 

~ Çetı'nıkan Sa, cat, 1 Turi Özka~. 1h- .~izli). Rifnt (BandKıramdarı'),(Edirne) dO CUmhurtyet mallycıı hakkında bir söylev. 
""") a~ l"Y ı (H d r aoı.a) (Maliye Bakanlı""' tarafından). 12,40 ; 2.:s5 
vy~ t;· .:a, nida. t n· T r·k "n ay a ı> : 1· (E baa) 6' : tf e ınr ev 1 s . (D ) A 1 r 1 Cumhurlvct ''erkA• ~ftftkB.SI bııkkında bir arı 0.. ııılan Ceı-ı 5.. )5• ]\11 1 eracettın arıca , h" ) A· ,, .u 'V4< ..,.... 

·, • iller Uz . n. umf':r .. ıa .. at· Sırrı (Tokat), Nuri (Kırfe ır ' söylo\', (Cumhuri~ct Merkez Bankası Genel 
(,:ı,iant • RılPcıktt>n Alı. ) aı=· 1. (B ) A S d k (Çanakkale), Dlrektor!Uğil tnrııtından). ı2,:s:; ıs,ııs MUzlk. 

lı:ı E'ntrn R K k s· 1 ursa ' . a J K ıs.u; ıs.so Gümrü\t ve lnhisarlar Bakanlılt on nn it Al eşnt rr ah; ı- AdiJ (Akhic:ar) Rıza ( astamo· hakkında b!r söylev. (GUmrUk ve lnhlsarlar 
tıı tnan Ak ~~ın. Af yonknrahi ar. nu Ulvi (A k~ra) Fevzi (Düz· Bakanlığı l4ratından). ı:-.so dan itibaren bl 

clıırJr, l( 'U7. İreldcn Htn·rettin ) lb h. n(B iur) Raif. Mak Unclye kadar: lA) Kamutaydan ne~lyat. 
diJ:l'ltı emat Yılrlrmn; Siirtten cbeJ, Mr~ !mN ~~ ... H~kkı, Lütfi. (BJ Geçit resmi ıılıuıma nc~yat. 
il l an ~nf T T u c, unır, ezı -, E . 9 ıeo:s 

Seyrüsefere açılan liman ve geçit 

lstanbul Deniz Ticareti 
ğiloden: 

MildUrlU-

1 - Heybeliadanın şimalinde 125 metre tul ve 1,35 metre irti. 
famda bir mendirek yaprlmrştır. 

Ucunda kırmızı bir fener yakılacak olan mendireğin dahilindeki 
liman bugünden itibaren küs;ük gemilerin bannmalanna ve iJ gör. 
melerinc tahsis edilmiştir. 

2 - Yalovanm Samanlıderesi 3 metre derinliğinde ve 20 metre 
genişliğinde olarak taranmış ve derenin ağzında bulunan mendirek. 
ten itibaren derenin içine ve motörlerin işlediği iskeleye kadar 520 
metre ve mendirekten denize doğru 80 metre ki cem'an 600 metre. 
lik saha seyrüsefere açılmıJbr. (7365) 

O a ırj l\,.,.;1 ~1• er. arım: t>kircln~ Hatice, Fehmi, Nurettin, mıne, 29 T. evvel 937 cuma {gece): Saat l • 
4""'.11tır: }( < ~relı; Tokatları Ham· (f ~- b l) lstıkıa.ı marşı. 1!1,0:i ııı,25 Bayındırlık Bakan --~--------------------------
·qı 'l" or"elınd F 'k ij... SLc.ın U • • Ad lığı l§leri hakkında bir söylev. (Bayındırlık 

u~ut\ n en •aı ı•Hnı;. 16 liradan 115 a: Fevzı, em Bakanlığı tnrafndan). 19,252010 :Müzik. 20, 
t> ı-fik f.:~cl :rnaıan Gülçarı: A~n. (Diyarb .. kir) D

1

ursun (Fatih), Os ıo 2030 lş Bankası hakkında 'bır söylev. <lı 
•.J·ettıi'"alp· :l:nn, Tnncelirden Se"· ma (E - ' } Şevki (Zongul· Bankası genel dircktörlUğU tarafından). 20, 
""ltrı R • ro,dj ...... d Ed' G' n rzurum , R • 20 33 ed 'hrı<',., M · .. e en ~ 1p ırav, dak), Nezihi, Seyfettin. amız, ao Bayrıım topısnnm uAnı neşriyatı. . 

11 
"n kaı.:. ~~taf a GenrPl; Csnak- Cevdc.' · Barıka (Ankara), Leman 20,fiti Ekonomi tşlerl hakkında blr sö)1ev. 

. l\ .. ~ırnıt. Dı 'ıı~ekdem. ir. Ri7:eden Os Nı'l1at, .. H. ı'lmı·, Sabr·ı (Jzmir)' F ah· (Ekonomi Bakanlığı tnrafrndan). 20,55 21,40 
!1.• • , h 1 H MUzlk. 21,40 21,M EUbank işleri hakkmd3 

ı... 1''ı.:d ... ' \at f'kırdrn hııan 0- • (M · ) H lA · (Ezine) a· ıı.ıı t ~ h ' "tı \ rı ersın u usı ' bir söylev. <Etıbank genel dlrekt.ör!Ubw ara 
f't i~~""tn Ö 'ni Konkur: Kar11 - mit (KT ) 'AbdulJ~h (Es.ki§ehir) tından). 21,55 23 MUzlk ve ajans haberleri. 
't. A.tı.rtiirk. ~oktav; K1r11ehirden Rj· Resit C~d;yaman)' Muharre:n . TEPEB.AŞI ŞEHlR TlY.ATROSU 

"" lı ~-- ntnh·adan Sabri Altın- (Mı'las) O Vehbi (Malat· "" "'f VE PlYES KISMI 

, fstanbut" Belediyesi ilanları 
Mubamme~bedeli 1350 lira olan 10000 kilo 20 m/m lik yuvarlak demir 3 - 11 • 

1937 çarşanba gUnü saat 10 da Haydar paşada gar binası dahilindeki aatınalma 

komiıyonu tarafından pazarlıkla satm ah nacaktrr. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 101 lira 25 kuruı 

muvakkat teminatlariylc birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona mUraeaat. 
Jarı Jizundır. 

Bu iıe ait şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. (7375) 
lttır:~iy~~:•an. ya) Fahri·~:~~) Fahri (Siirt), IUlffflfnJHJ 29-lo-937 tarihte 

1 ~)'İnle;: Urnurniyede hn§hca nak· Arif (Yozgat), RUıtü (~dana~' 'il ::ıa2o.sf1:. P:,a;:; Keşif ibedeli l1632 Jira 71 kurut olan Tcpeba§ı bah~eai arkasındaki Tozkopa. 

"- h •nhıı) h • Edip, Hasan, Burhan, Nacı, Sala- 11111~ nu gUndUz saat 15.SO ran caddesinin beton aafalt yapılması kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuı ise de 
"'ıili 10ttıj e:;~~trıicıeri Ekrem nkn- hattin, Nafiz, Peyman (İs~al~hl! ~' da (Size öyle geliyor belli ihale günilnde giren bulunmadığın dan pazarlığa çevrilmiştir. Keşif cvrakile 
'l)ı1r "ni ıgmc l\'i~de enınivet a- Kemal (Tarsus), Fethi ( a 1 1 

• 111 .a) dramı 3 perde. prtnamesi Levazrm müdürlüğünde göril Jebllir. istekliler 2490 numaralı kanunda 
'll'tı~~i;~ttı~ırn. :rnfüliirliik birinci Sami (Gelibolu), Alım et (Bayr~· HJIOJfl ~:zanrco~e :;;:~~~~: yazılı vesikadan başka Belediye Fen işleri veyahut Nafia müdürlüğünden alacak. 

· 11:1.tıd-e~ arnırli~ine; Emnh·et li- miç), Ruhi ("orum), Ahme'ı: (Vı- ı· .. 5 ku 1 k ilk t · t kb kt b' 
'R ~ •• rJc J ~ EStü !-RANSIZ TİYATROSUNDA Jarı Fen ,ehliyet vesikasile 872 ırtl., r11§ u cmına ma uz veya me u ı. 

ltıııı. l r~rn 'i~dc emnivet fi· ze).. .. il 14 .3 D • - E ·· d b 1 1 d 1 · ' ı · " ŞEHİR TİYATROSU OPERET KISMI le beraber z _ 11 • 937 salıı gun saat 'Ue aımı ncumen e u unma ı ır ar. 
ı,.: b.,1~anh~};. f0

,miher
1 

~ua~ini Polis En.~iif iisü 20-10-937 tarihte cuma g0n11 &k§am1 <t.> (7383) 
·ı~~ ııaı·ı , 8 an u aı.:omı er saat 20,30 cıa. pazar gUııU gUndU..Z .uat ıs,ao 

>i~t~ ş 1 hrnirc: İnnir komiser- öğrelmenleı i da <1NT1KAl! MAçn a perde ı tablo. 
~tı '11 \ etnf ecld' z 1cl "" G p Yazan: P. Vebert ve .A. Heuze. 
G t-,,~ ol'tı• 1 ~ .. ongu aı:a: a· Ankara 28 (Telefonla) - O· ----~~==-==-=::-::=---
·}ll~j"l-ıı ~au ı ~rlc~ınden Celal Rur - Jis EnstitUsü öğ-retmenliğine ıu ERTT~~~~.r.S:~: TEK 
J Ct) ~tt~~: k 0muıerlerinden Niyazi zevat tayin edilmitlerdir: <AKSARAY) da 

~t'ioa ıf Cıı.ıık a!ttamonu komi~erlerin- Adi' e Vekaleti ıiyasi müstesarı Bugün - Bu geee 
eıı tJ;ı ~nva; Çankm komiser- Salah:itin ceza muhak~~eleri k~- KABDI' K.JZDJ 

Ptnı Kastamonuya. eza tatbikatı ogn'..menlı- BRA vo REJISöR 

T 
nun ve c d _ pazartnl akşamı . T ğine; Saylav Edip.~emcl mse el nı J{adık6y - Sllreyya 

'J' • • hukuk öğretmenhgıne ;_ .. ~Y av stNEMASINDA 
.\ erff listesi Vasfi Raıit hukukuesasıye ogret. CÇamarda z.ı,ıbü) 

~ ...,ııJc.r, }'.... ~. Saylav Atıf huJ·uk ce - ---;;;;;;;iiıiiıiı~~www1:-
ftj' •tlı,..,.'f 28 (Telefonla) - Pos me~ğıgıntme, nlig"'ine. Hariciye Ve - -• 
~· l't .•• v T 1 za o re e ' .• z· • 0 1 ıKı Operatör 
'tttj) 1lı terfi e e e~on idaresinde- kaleli ba~ hukuk or.Ü{avırı.. ıya .. ~- ro o., • . 
~ ~turrı: Ve tayın listesini bil- mumi ve hususi huk~ku~~v~.ı o~- Dr .. Reşit samı 

~,. lltta.r.. tın ...... e· Profesor Şukru sı· Berker . •• )\ ~ llıe k . re en 1 sıın ' tm r .... 
~~ • ertıll} 1 r ezınde muamelat- yasi tarih dersi öğre en ıgıne; C dd . 

Satılmak üzere mezat i'leri Müdürlil fU qya §Ubcsine Hayık tarafından hıra. 
kılan ilci tablo ilan tarihinden itibaTen 15 gUn içinde sahibi tablolan götürmediği 

takdrde satılacaktır. (B.) (7382) 

Üsküdar - Kadıköy; ve havallsi 
halk tramvaylan Türk Anonim 

Şirketinden: 

l~_.{1llden z.~'ı:anbulluoğlu, posta p f .. F hri Adli 'Lıp ve sıhhat Beyoğlu fstiklAI a esı 
tjll ilden N uhtü, Zeki telgraf i,- h;o ·f"~r ..... a ımenli~ine; Veknlet Mis sokak E 1 R 
b._'·ıs~ .. l_ ecdet, Yakt;p Salahat-

1 
Jlhl erıbogr:dürü Edip iktisat bil- Telefon : ...... Harici Askeı i Kıta- Levazım 8.miı /iği 

~ı • h n-.t. t f . , mu a.se e mu I .. ... t 
i; I~ esap i e ~ıt heyetinden Is- gileri ve mali kan~~ .~r ~~r~ ~en- • alı ilanlaı ı ilanları 

~ll )':~tıında!le~nden Şükrü, Ze- liğine; polis esntit~s~ ... m~du"i·~· R ll8 Rifat 10 1\Iehmed, 165 •••••••••llliil •••--•ı ____ _ 
'iind"llairı. kn aha; muhasiplik dil haberalma dersı ogr~~en ıg!- .ıza! ~ .., Eın;ullah, 7•i t~mail, 47 
fiilde erı F~ııl ~stamonu muhasip- ne; umum müdürlük h~~_ı;nı. Mecıt .1h?1

: bZ; fahri, 129 Hilmi. 143 SarıkamJttaki Tümen kıtaatmın ihti. 
~~le~ SılJc1 0! Bursa muhasipli - Fizik dersi öğretmenlhgıne '. A~ - :rı~ınİ60 H an 157Necip,19 Hay- yacı için kapalı zarfla ihaleye vazedilen 
~ ~· ir. ırer derece terfi et- kara belediye l:iı:ıya ~nesı mu • . a1c;~ H kkıa.54' aci, 422 Nihat, 48 (150,000) kilo sığrretinin ilanı noksan 
~'1'zrQcfo11 25 dürü Vahyi kimyaı UZ\ 

1 ve ~.~~~ ~ 
77 

3

5 .. 1;yman. 7 İbrahim, 153 yapıldığından ihale 18 • 11 • 937 per. 
)'ı) 1teı 1~1 ~ terli edenler: ni ög"'retınenliğine; umdu.m lmu kuru N'ıza,t. 

7 
... lHı 

1
;m 39 Kemal, 38 İbra· tenıbe ıünU saat ı ı de Sarıkamışta Tü. 

(~. • }'f .....- erınd lh (P . . I · bele ıye er a • .ı ecıı ı, ::> ' • 1. k . 1 ( •d) asan (B en san a. muavını zzettın . .. .. t 1 . 85 Halil• 33 Snıt, Po ıs me te • men Satınalma Komısyonunda yapı a.. 
~S'liht), th;a (Funyan), Bekir nun ve nizamları dersı 0 !lre ~~~ • tm<l Hnnıit: Anknrııdaıı 22 Hatli, caktır. İhale kal'alı zarfla yapılacağın 
.ı~ ( A 

1
), f ı.,.ent ever), Basri fiğine· birinci aınıf cm?.ı .. vet amı • 3u5

n1;"1- eı· 8 Nivaıi, 30 Hilmi 32 dan zarflar ihale saatinden bir .saat ev. 
"il "'fit <- (M d ) S ' tbikatı o 0 retmen • nı ile • .. ~ 
(~ (tfl& e)ı>), E:nin u(~?1Ya.k,) aA· r.i ... ~azif ceh~a1 . ta vekaleti ~uhase Rıza, 61\lustafo ,.e 1sahd~k1 ;;t'as1tam1 ?"rı~: veline kııidar kabul e~ileccktir. Sı~rreti. 
~ 'rab rı , Rı 1 ~ı , • 1ıgme; da ı ıye .1 h d . da 3 Sah6 5 l\ u ıc nın, .. ut ı. nln muhammen bedelı 25,500 lıradır. 
c-.~t'İ (k~~), liakk (Küre), Halil be mümeyyizi Ceınt. es~ ersı K n aelinclen'4 Liıtfi, 5 Muzaffer; İz· Muvakkat teminat 1913 lirndır. istekli. 
~il) ;!'11haJi,._.k)ı (Mahmudiye), öğre'4menliğine: ~zı. tetr 

1
.yhe en~-

1 
?eden l ~uri 15 lkşit, Tuncelinden lerin 0 gün o saatte tem·nat mektup ve 

-ıı;ı_ , '-eI·ı -.ı F k (T h .. Hiıseyın an , cog- nır ' 6 H ı- . 3 R 1 . 1 
~ -..r,) P.f a (lian .') aru er- titüsü tari çııı . .. . e. birinci 

81 
4 Kadri, 9 Cafer, l u u.:;ı, a ımı· makbuzlarile komisyona müracaat arı. 

('~ (~ \lıı-fa. (Cı • Hasan ) Göy. rafya öğretnıenlıgın. 'd D . - 2 Mustafa. Ka~seriden 2 A\'11İ, 5 Hil· (573) (7368) 
A~ '\.il}') ıı.. erme 'k) Ş . .. irlerın en ervıı . t ·ı Ç kk 1 d 
(~;:ı>t~}')' ~na.hir (Va ~cı) R' ~- nıf emnıye~ham terbi ve öğretmen- mi~ ydmdan 4 ~falı 'z· nna 7 a:_e~ 
'- ıiıa.yb· ' liu)"' • r u , amız mesleki tarı ve T"rk dT 8 Bah:ıuin 5 .Arı ' ıya, ıur;a, 
S ll (<:t- 1n) C Uaı (Diğor), Nail liğine. Sadri Ertem . u B~ 1b ve Ç"nkı;ıdU: ı Hamdi, 2 Hafiz. Tiğde-
\)'L • 0,,.1_ ' evdet (Ş' ) H ' nlig .. ıne; ın aır - · 9 M f v • h ı G"l .. --•- k 25 ).f lq (flt&.pı) M ırvan , a kitabet öir~.:ıne .. ... tm l" elen Huliısi. Gazıantepten usta a, Rami :ı enıma a le u aga au&a 
~~ tuh), 'N a.~ll}Ut <qenç), Ahmet esliha ve atıf ogre en ı- 5 Safa, 6 NUzhet; Erzincandan Ve~ıi, No. 1ı hanede mukim iken halen akıl has 

11~ır (l Utluc Urt:1.tın (Hızan), ğine. • Mani adan Rasim; [araştan İbrahı1;'1, tahaneııinde bulunan nikahlı karıaı Mah. 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Dikimevlerl i~in alınacak olan on bir 
kalem perçin çivisi ve pulunun kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde verilen tek. 

lif hatalr ve kısmen pahalı görUldüğün. 
den pazarlığı 4 • 11 • 937 peııcnbe gU. 
nll saat 15 de Toı.ıhanedc İstanbul Le. 
vazım Amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 

25707 liraldır. tik teminatı ı 928 lira 3 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri ko. 

misyonda görülebilir. Her kalem için 

ayrı ayn iiat verilc::.cktir. İsteklilerin 

b~lli saatte komisyona gelmeleri. 
(222) (7323) 

ZAYi 

Cüzldanımı kaybettim. İçinde dükkan 
konturatz vesair evrakım vardı. Bulup 

,\fe . a), Sırrı, Zeki (Is R ·serlik ımlihanın- Karstan 4 Kadrir 3 Muhnrrem; nur- mut kızı Merkez: Senelerdc.nberi düçar 
~ Veh~~rlQrd T omı. -ananlar sıulıın 10 İhrnhirn. 7 Valıit, Çoruhtım olduğu akıl hastahğına Bakırköy emrazı Şchzadcb311nda No. 36 da b~rb.er 
(bil~ ı, ~ıı;ı QF !'1i Edenler da k a 1 r in) - Komi- l\Iirzn. K nrstıın Kuzım, 1ardinden 5 akliye hutahanesinde tedavi altında Süleyman 

getiren memnun edilecektir. 

İl'a.,~ Sadi (j efık, Kemalettin, Ankara, 28 (Tc .e ?" k eclerek ka- Avni İ Ziya; Hahkesirden 2 Baha, 4 bulunup ve kendisinden !başka kımsesi =-==================== 
ı~ Q~k stanbuJ) M'kd d . . ·ı na ıştıra , . E d H . it_ ',S ı· ır), F h . ' ı a !!erlik ımtı ııını · J rini. numara· Emin, 6 Tnzmı: ,rzunım an Han• bulunmadığından umur ve hukukunun len cevabi müzekkere ve şahadata na. 

h • li·ıı 1.''fd,. ! rı (Denizli). ıanan komi.er ınu9' ın e 1\falal\'adıın Liitfi; Giimiişhaneden Re 
rı;.h_ ~ "&11 4"0 H muhafazası için hacri lbım geldiğinden zaran Merkezin kocası Eyübün: kendi. 
k.;-"it (~.'· ~uh·t . Ye: ulQsi, Ha. lı:ri\"le hilcliriyorıız:E 81 Rasim fik Te'drdağdnn Akif. Antalyadan 
''l\t "'':t ı tın B k. · 392 tenı· • · h d U r d A meıburenin hacriyle medeni Jununun: line vasi tayinine ve usulen ilanat ı'cra. ~ rı~\l "4 ahYa) · e ır (Sivaı) lstanbuldan 24 Vehbi. ı 10 Rrcen, Vnndan l\Ie me , ı· a an • 
... ~tı, ~I~ (1(011 ' Mehmet. Şevket, ISI Hakkı, 108 lJS!allA m 64 ElmaJ rif, To,tallan Raıtih. Doludan Şiikrü, 355 ve S76 ncı maddeleri mucibince !ken •ına kabili itiraz ve itizar olrruak Uı:ere 
,:'-'\iılt)ı (Sak 'Y~~· Tahsin (Sil. Vamık 82 Hikmet, 7' 61t' • l 19 Nuri.1 Antalyodın T,.,f·'·· Tiil,.cikten Etem·ı disine kayyum tayinini isteyen mezkur 1 • 10. 937 tarihinde verilen karar 8 

O lrr;:oy) ş f'k (Ş k • ı k" 88 ~t'CS ı, 1 d s r K" t l _, 11 adresl:!e mukim kocası Eyiıbün verdiği gün müddetle ı'laAn olunur. 1 " ' s- • e ı a 1~" Ali 46 :,e 1' • 6~ ,~ı Fe,zi Trnlızon n C} ı u r. 1) :ıuan anı-u'""- ·•ıan (K · \'~ ' 13 ncmıı, H ·' • t•d üzerine· ~atvn' c abıtad ----·.::.ı...1.1 --LIL...:_:;.:0:.:n.:.:!y'..!a~~E~regli- M5 '.\fuıaffer, l • .l' l44 Münir, 22. <li. 111 a • ...... v z an ge (23527) 
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AYAKlAk'I N I Z iN 
S/J./flATi N i 

~· ANCAI< 
,.. -

• 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

, Sonbahar Geldi 
~ Elbiseye dair ibtiyaçlarmm r.imdiden Galatada meıhur 

• Maçtan sonra 

(kuvvetinizi tazelemek ister

seniz HAVAGAZI ŞOF-BEN 

ile bir Duş ahnız. 

UAVA~All 5DFBENİ 

rıastalıkler btr1ncı sınır mutahassısı 

...... - - Diril llJJlll ı:.ı,. ... il 
Telefon ı 21942 

Ooıeoen oıtşonıa kllOar nosuııanp-.ıluı -
Bo• OOnloll OOleoen sooro perosızOr

0 

f ıllhd11 1111fyıt11 aısıf imi ılıaır .. 

lstanbul Homutan
llğı ilanlaı ı 

·-
IJ[ı~ Selimiye kışlasının ~atısı~n tamiri ihalesi 
~ kapalı zarfla 8ikinci teşrın 937 pazartesi 

günü saat 16 da yapılaı.:aktır. Muham-

[ ~ EKSELSYOR rı1ara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir • • 
Büyük Elbise ı MaQazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 

men keşif bedeli 25110 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda öğleden ev
vel görülebilir. İsteklilerin 1884 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektupla 
riyle 2490 &ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle bera 
ber ihale saatin.den e:ı az bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

A 5 p İ R İ N in tesirinden e~in 
,~, 

olnıak ı 
Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 

P ARl.>ESULER 
PARDESULER 

Janr angle 

Empermeahl 

MUŞAMBALAR Her renkle 
ıs 
11 
15 

1/2 

1/2 

1/2 

"7155'' 

• • • 
Umum sıhhiye dc:posu için 10000 

tane boş kinin kutusunun açık eksilt
me ile ihalesi 4 ikindteşrin 1937 per
şembe günü .gaat 15,30 da yapılacak
tır.Muhammen tutarı 1600 liradır. Şart 

lütfen s~EP markasına dikkat ediniz._ 
p 

S•rlıeı 

~~W'~.~ TRENÇl\OTl ... AR s katlı 

KADINLAR.A _ namesi her gün öğleden evvel komisyon 
.. ._tjj::: ............. ._ ........ .. ....... ::::::~·:::·:~:. 

M A N'I"OI.. t\H 
PAHDESULEH 

' 
MUŞAMBALAR 

Y ıln 'ii 

Gabardin 

Her renkte 

MUŞAMBALAR ipekli her renkte 

ÇOCUKLARA -PAHDESUl.ıRR Gabardin 

MUŞ.ı\M tiALAR Her renkle 
Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kumatlardan iki prova ile 
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EKSELSYOR 
MAGAZASINDA 

43503 · 

Sahibi: ASIM US Neıriyaı direlcıörü: Refik A. Sevengil 

da görülebilir. !stektilerin 120 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda Komutanlık satınalma komis 
yonuna gelmeleri. "7157" 

Fatih Sulh Beıinci Hukuk Mahkeme. 
sinden: 

Bursa Yenişehir Belediye 
Riyasetinde 

Bekir Ahmedin Selanik Bankası ardi- Yenişehir Belediyesinde mevcud tahminen 100000 kilo kara kıl~ı 
yesin:ie bekçi Şaban al~yhine açtığı a- 14-10-937 gününden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmaya ~ 
lacak davası için gönderilen zaptı dava. tur. İhale günü 5-11-937 cuma gUnUdUr. Talip olanların bu ıxıUd 
ya mübafiri tarafından verilen meıru. Belediye Encümenine mUracaatlan 4 

h•tta mumaileybin ikametgibı meçhul 
olduğu anlaplımt olduğundan H. U. M. 
Kanun 141 inci maddesine tevfikan 
ilinen tebfiğat icruma. ve mahkemenin 
19-11-937 saat 14 de talikine karar 

lstanbul üniversitesi 
tktısat FakOltesl Dekanlığındanı 

erilmit olduğundan bermucibi karar İktisat lt'akültesine bağlı lktiaat ve İÇtlmalyat Enatitu.tl için 80 
yevm ve saat mezkurde mahkemede biz. 1 b' daktil ktadır Ar rtl ...... 1 .. ~ ... 

h bul d y taraf dan b' e ır o aranma . anan oa ar ......-\6&& .. 
ı:at aztr uruna ıgı ve m ır 

vekil göndermediği takdirde hakkında 

gıyaben muhakeme yapılacağı tebliğ 

makamına kaiın olmak iiıtre ilin olu. 
nur. (23529). 

1 - Yabancı bir dile vakıf bulun mat. 
2 - Daktilo üzerinde melekesi ol mat. 
İsteklilerin her giln öğleden evvel _ İktisat ve içtimaiyat Eııttlt 

törlUğUne mUracaatıan. (7;358.t 
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BAYANLAR 
Güzelleşmek, gençliğini ve güzelliğini 

mu haf aza etmek asri kadın için bir ihtiyaçtır 

Bu pek tabii olan ihtiyacı temin 
eden yalnız bir vaslfa vardır 

"' 

Bu da Tokalon müessesesinin ica
dı olan Tokalon besleyici hassası
na malik penbe renkteki gece 
krernile, gündüzleri beyaz renkteki 
krenıinin istimalile kabil olduğu 

bugün bir hakikat olmuştur. 

Bu hususta tavsiyemiz Toka ]on müstah.zara.h!"ı ~~lanan arka cJa,larınıza sormakla l>erab"er, "(Pos la kutusu 622 fstan
bul) adresine bir kartla veya bir mektupla a~r?sını bıldırdiğiniz takdirde size parasız olarak çok güzel bir §ekilde basıl
mıı, güzellinizi muhafaza e'anek ve arttırmak ıçm. alınması lıizımgelen tedbirleri gösteren (Güzellik ihtimamı) namında 
bir broıür gönderilecektir Okumasından pek müstefit olacaksınız. 

Bütün hayatınızda T okalon, kremlerini ve ~u~telif pudralarını kullandığınız takdirde güzellik ve tarave\inizin ba
kasını görecek ve neş'e i~inde bir ömür süreceksınız. 

. !. ·~ ; ; 1 . . . 
. '• 
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~ rr ©ılKD o o c§l ru ifil a M lYıJ de 
1938Modeli Mi NE R VA 
RADVOLARI 

Her sene olduğu gibi bu sene de 

RADYOLAR ARASINDA 
DUNYA ŞAMPi YON1.1DUR .. 

Pek yakında geliyor bekleyiniz 
Bu Radypları görmeden başka 

Radyo almayınız 

Türkiye Umumi Vekili 
Abdurrahman imrf 

IJ<it.lçekapı Hasan.Ec~a Deposu üstünde 1elefon: 23521 



Görü 
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Üç yeni ve parlak muvaffakıye 

Hudson teraplan, Hudson 6 Hudson 8 

Otomatik debreyaj ve vites tertibatı 
amatörler ve bilhassa bayanlar için fev
kalade kolay ve rahattır bu tertibatı 
dört senedenberi yüzbinlerce otomobil
leri üzerinde yalnız Hudson fabrikası 
kullanmaktadır ve ~imdiye kadar hiç bir 
ariza göstermemiştir. 

Bu lUıç blYıyOık yenn Hudsorn modell•' 
rnliilD g@ırlYıırDa IHllYICISOlril teırapOaın0 IHludsO 
<650 IHllYl<dJSOD'il 8 aaa BlYlliilDaır 4193fa3 senef 
ll<?Dın çek glYı~eo [Q)Dır ş;ekftO(§le lhıa~oıroa,, 
m oşDaır<dloır a 

IS3lYI otomcbDBDeır mlYılk.emmcennye'lt: şa 
pnyctrllu ooaırak taliilnliilm oş aırabaıaırd' 

. blYIDuınaın tatOo lt?>Dır akoşOaı ~ DldleırDeır0 cıanl 
l§>ilyillk, dalhla ç©>k y@D~lYI aooır ve lhleırnd 
nçeıroeırn çek ıratnaı'lt'lto ır a 

Çok az masıra1FyaııPJaır ve bıuı cnıns et 
mobDDlerDe mlYlkayese e<dlDDnroeırse ver~; 
ce~nınnz be<dleon y<e>k balhlaısnli"lla <dlemeD<t 
aoacağono:E elrll lYICClYI~ @'ltcmc~no lbHYidur· 

Bir keıre IHllYlds@ın eo>tcmobnonnn göırO,,İ 
klYIDOaıınıolfil 11 ~3~ seırllesDlfilDını eını bnırnnc; 
otcmc~nonnn keşfe'ltmnş cnaocaksoınıo~. 

Kolaylıktı otomati1' 
idrolik frenler 

En son en mükemmel ldrolikler avf11 

fren pedall ile çallşan ve ihtiyat oıaral' 
ayrı bir mekanik usulle işliyen yegarı~ 
fren tertibatını haizdir bir darbede faal~ 
yete geçen ve hiç bir arabada bulunmıy~ 

, en emin frenlerle mücehhezdir. 

Ttülrküy~ 

· Bektaş 

UnillUJmô Ae~nt~~o . 

Ercan ve eriki : 
ı tanb ı Ta <sinı Cunıhuriyet caddesi No. 51 

Ankara acentasz : AJi Ercan ve şeriki : Ankara 
1 

Yenişehir Atatürk Bi!lvaf1 

Anadolu için ace~telik verilir 


